
 

 

MUZEUL BUCOVINEI 

SUCEAVA 

 

ANUNŢ 

organizare examen de promovare în grad profesional  

 

 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deţinute a personalului 

contractual din cadrul Muzeului Bucovinei, va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data 

de 15.06.2018, ora 10.00, la sediul Muzeului Bucovinei. 

 Funcţia contractuală din cadrul Muzeului Bucovinei Suceava pentru care se organizează 

examen de promovare în grad profesional imediat superior şi condiţiile de participare la examen: 

 

1. Conservator, studii superioare, gradul I la Serviciul Conservare, în vederea promovării la 

gradul IA. 

1.1 Pentru a participa la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor 

deţinute, salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

 

-să aibă o vechime de 3 ani în gradul profesional al funcţiei din care promovează; 

- să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale cel puţin de două ori 

în ultimii 3 ani; 

-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 

1.2.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente: 

1. Cererea salariatului de înscriere la examen; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. O adeverinţă care atestă vechimea necesară ocupării funcţiei prin examen de promovare, precum 

şi calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 3 ani; 

4. Copia referatului de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior; 

 

 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la secretariatul instituţiei, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 07.06.2018, ora 16.00. 

Anexăm la prezentul anunţ bibliografia de examen, aprobată de Directorul General. 

Afişat astăzi, 30.05.2018 la sediul instituţiei şi pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro. 

 

 

Secretar comisie 

 

Daniela Ostafi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografie pentru concursul de promovare pe postul de conservator SIA 

 

 

 

 

1. HOTARÂRE nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si 

restaurare a bunurilor culturale mobile  clasate; 

2. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003, cu modificările şi 

completările ulterioare prin Legea 12/2006; 

3. Ordinul Ministrului Culturii nr.2035/18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii 

publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice, publicată în M.O., Partea I, nr.1.105, din 26.11.2004; 

5. Legea nr.53/2003- Codul Muncii Adnotat cu modificările şi completările ulterioare prevăzute 

de Legea nr. 40/2011, publicată în M.O. nr. 255/31 martie 2011. 

 

 

 

 


